
 
 
 

HERMAN MARCUS ZIMBAL 
 
Harry s-a născut în Bucureşti la data de 26.XI.1922, fiul lui SOLOMON şi ANA. 
Tatal sau a lucrat in cadrul firmelor lui Gogu Zimbal (care a fost actionar si 
intemeietor al unei importante fabrici timisorene – Intreprinderea de piele si 
manusi, dupa 1990 denumita Arpilux), unchiul lui Harry, iar mama sa a fost 
casnica. 
 
A urmat cursurile secţiei reale la liceul Spiru Haret din Bucureşti, după care a 
inceput cursurile Institutului Politehnic din Bucureşti.  
 
Viaţa familiei şi cea personală a fost marcata profund de vicisitudinile epocii. Din 
cauza masurilor antievreiesti, a fost nevoit sa-si intrerupa cursurile universitare în 
perioada războiului si a fost încorporat în detaşamente de muncă pentru o 
perioada de 2 ani şi 5 zile de viaţă în condiţii grele. 
 
Dupa terminarea razboiului a reluat cursurile, in 1948 obţinând diploma de inginer 
chimist. Perioada a fost umbrita si de decesul neasteptat al tatalui sau, care a 
murit in urma unui atac cerebral declansat de pierderile suferite dupa prima 
"stabilizare".  
 
După terminarea facultăţii, a lucrat la Uzina de Gaz Filaret din Bucureşti, la 
Intreprinderea Electro-Izolaţii Bucureşti si in cadrul Comitetului de Stat al 
Planificarii. 
 
In aceasta perioada, mama sa, Ana Zimbal, a emigrat in Israel unde, din pacate, a 
murit in urma unui cumplit accident. Harry nu a primit aprobarea de emigrare din 
cauza serviciului intr-un „inalt organism de stat”.   
 
În anul 1956, dupa casatoria cu Stela Popa, s-a mutat la Timişoara unde  a lucrat 
ca inginer – sef sectie – la  ELBA si, ulterior, la Santierul Regional de Drumuri şi 
Poduri Timişoara ca sef al  CTC, de unde s-a şi pensionat. Ultima lucrare la care a 
participat a fost constructia podului rutier peste Mures la Aradu Nou. După decesul 
sotiei s-a recasatorit, în anul 1984, cu Dr. Lucia Simionescu (tanti Luci). Au trait o 
perioadă frumoasă de viaţă impreuna, curmată de greaua boală a soţiei, care i-a 
despartit in  anul 2004. 

 
A fost membru marcant şi activ al Comunităţii Evreieşti din Romania. Cunoasterea 
profunda a limbii ebraice i-a permis redactarea  unor lucrari care au contribuit la 
dezvoltarea – in special la tineri - a interesului pentru aceasta limba. A avut 
nenumarati elevi atat in cadrul Comunitatii Evreiesti cat si din afara ei.  
 
A redactat, sub indrumarea si cu sprijinul d-lui rabin dr. Ernest Neumann o serie 
de lucrari, ramase, din pacate, nepublicate, printre care : 

- Ghid de conversatie Romano-Ebraic 
- Citate celebre traduse din germana in ebraica 
- Mic dictionar Roman – Ebraic 
- American afterthoughts translated in Hebrew 

 
Un accident nefericit petrecut acum 5 ani i-a diminuat mobilitatea si fortele.    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Isi ia ramas bun de la Dan, fiul celei de a doua sotii, care i-a fost mereu alaturi, 
ingrijindu-se sa nu duca lipsa de nimic, nora Domniţa, nepotii Cristina si  Florin, 
Mariana Georgescu Vâlcea - cuscra, Marcela, Nelu, Bogdan si Laura - nepoti, 
Eli, Corina, Sorin si Zoica - prieteni, Marian si  Monica Olteanu,  Eveline 
Krall, vecini, Vetuta, Marioara, Ana, Roza si Dana - ajutoare de nadejde . 
 
Un ramas bun vecinilor de pe strada Gojdu nr. 2, prietenilor şi colegilor de muncă 
din sectorul construcţiilor de drumuri si poduri carora le-a purtat un atasament 
deosebit . 
 
         Timisoara, 25.11.2016  


